
In Brugge verbouwen we onze sociale winkel
Potpourri. We startten in 2017 met een kleine
pop-up winkel en tijdens de eerste lockdown
in maart 2020 zijn we overgeschakeld op
thuislevering. Potpourri op wielen wordt
wekelijks behartigd door een tiental
vrijwilligers.

Nu bouwen we aan een mooie winkelruimte
waar we onze klanten verzorgd en respectvol
kunnen ontvangen om zelf hun producten te
kiezen. In het afgelopen jaar werd reeds
hard gewerkt aan de ruwbouw. We maakten
nieuwe raam- en deuropeningen en de
dakbedekking werd vernieuwd.

Het is onze doelstelling om de volledige site
op termijn klimaatneutraal te maken.
Omwille van onze aandacht voor het klimaat
ontvingen we de prijs “Zorgen voor
Morgen”, uitgereikt door de stad Brugge.
Het gebouw werd extra geïsoleerd en we
recupereerden bouwmaterialen uit andere
gebouwen (Urban Mining). We willen in de
toekomst zonnepanelen plaatsen en
onderzoeken de mogelijkheden van infrarode
stralingswarmte.

Ook de mogelijkheid voor een warmtepomp
of aansluiting op het toekomstige warmtenet
wordt onderzocht. We hopen in de toekomst
ook regenputten te kunnen plaatsen om het
sanitair aan te sluiten op regenwater.

In het voorjaar 2022 starten we met de
binnenwerken. In een laatste fase zullen we
met vrijwilligers de winkelruimte afwerken:
schilderen, poetsen,… We kijken ernaar uit
dat het volledige project afgewerkt is tegen
Pinksteren 2022.

We zijn heel dankbaar voor
de samenwerking met VTI
Torhout, die met de
leerlingen elektriciteit (5de
jaar BSO) bereid is om alle
elektriciteitswerken te
realiseren. Het 7de jaar
houtbewerking komt dan
het timmer- en schrijnwerk
in orde brengen
(toonbank, kastruimte,
rekken,…).

Charles is een 20-jarige student uit
Oostkamp. "Ondertussen ken ik de Sint-
Michielsbeweging al vierenhalf jaar. Ze heeft
een belangrijke plaats in mijn leven gekregen.
Het voelt altijd een beetje als thuiskomen als
ik daar ben. Rond mijn veertiende geraakte
ik geïnteresseerd in geloof, maar een plaats
waar ik mij als jonge gast thuis voelde om
naar de kerk te gaan en anderen te
ontmoeten vond ik niet echt. Op een dag
vroeg Stijn mij om eens mee te komen naar
de viering in de Sint-Jakobskerk in Brugge en
achteraf ook naar de ontmoeting in het Sint-
Michielshuis. Ik voelde me er snel thuis.

Tijdens corona hielp ik zoveel mogelijk
samen met enkele vrienden bij Potpourri op
wielen. Even weg van het eindeloze
thuiszitten, een reden om je te mogen
verplaatsen tijdens de eerste lockdown en
dit alles voor het goede doel. Potpourri
leerde ik kennen door er af en toe te helpen
op woensdagnamiddag in het middelbaar.
Een ervaring die mij altijd zal bijblijven is de
voedselbedeling bij een groot gezin. Als we

aankomen, komen al de kinderen - van de
oudste tot de jongste - om te zien wat er in
de doos zit en ze helpen om alles uit te laden
uit de bakfiets en naar boven te dragen; ze
zijn altijd super dankbaar en behulpzaam. Ik
ben vooral ontroerd door hun vreugde.

Op dit moment zou ik me niet kunnen
inbeelden waar ik zou staan als ik de Sint-
Michielsbeweging niet had leren kennen. Het
heeft me talloze mooie ervaringen
bijgebracht. Ik heb er heel wat unieke
mensen leren kennen en het heeft mijn
interesse voor maatschappelijke
problematieken aangewakkerd. Ten slotte is
het een fantastische plaats om in alle
openheid over je geloof in dialoog te gaan."

"Dit is een van de mooiste
aspecten van de beweging in
mijn ogen: het actief bezig
zijn met de medemens en zo
samen werken aan een
betere wereld."
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Getuigenissen
uit Sint-Michiel

Weer enkele stappen verder voor de nieuwe
sociale winkel Potpourri in Brugge

Sinterklaaspakketten klaarmaken

Pakketten voor Sint en voor studentenJonas maakt ramen in de
onthaalruimte en de winkel

Benito (bewoner) en Lode bij
de gevelbeplanting

Jolien en Fran maken
voedselpakketten voor
Potpourri op wielen
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Vredesklas in de kijker

"Het bieden van
eerlijke kansen

aan alle kinderen
is de

belangrijkste
stap in het

doorbreken van
de vicieuze cirkel

van
(kans)armoede."

Hallo! Mijn naam is Annelore en ik ben nu 25 jaar. Toen ik startte
met geneeskunde aan de Kulak, ging ik in het Sint-Michielshuis in
Kortrijk wonen. Toen ik enkele jaren later aan mijn master in Leuven
begon heb ik daar ook in Sint-Michiel verbleven. Nu ben ik aan het
werk en woon opnieuw in het Sint-Michielshuis in Kortrijk. Een van
de projecten van de Sint-Michielsbeweging waarvoor ik mij al deze
jaren graag heb ingezet is de Vredesklas. Thuis in Lochristi, waar ik
ben opgegroeid, ben ik de oudste van 6 kinderen. Het doet me veel
plezier om kinderen uit het lager onderwijs te begeleiden omdat het
me herinnert aan de keren dat ik thuis mijn jongere broers en
zussen met hun huiswerk heb geholpen. Op deze manier voelde mijn
verblijf in die jaren toch meteen een beetje als thuis.

Mij inzetten voor andere mensen is bovendien iets wat ik heel
belangrijk vind. Dit komt zowel tot uiting in mijn studiekeuze als in
mijn vrijwilligerswerk voor de Vredesklas. Ik doe ook nu nog graag
mee als begeleider en heb er plezier in om te zien hoe snel de
kinderen nieuwe dingen kunnen leren en hoe enthousiast ze voor
van alles open staan. Laatst was er bijvoorbeeld een jongen in wiens
agenda stond dat hij achterliep met zijn huiswerk om te lezen, omdat
de ouders thuis zelf nog Nederlands aan het leren zijn.

Na een aantal weken in de Vredesklas had zijn
bezorgde moeder een brief mee van de juf en
vroeg om uitleg wat er in de brief stond. Toen wij
haar vertelden dat er in de brief stond dat de
jongen heel goed had gescoord op zijn leestoets
straalde zij van geluk.

Dat soort momenten daar doe je het dus voor. Blije kinderen en
trotse ouders, dat is plezier voor jong en oud(er). De kindjes van het
tweede leerjaar zijn zo gemotiveerd voor wiskunde dat ik hen
ondertussen de tafel van 5 geleerd heb terwijl ze enkel nog maar die
van 2 en 10 hadden geleerd.

In de Vredesklas zijn het jongeren die de kinderen begeleiden. Ook
tieners komen helpen. Dit is voor onszelf telkens ook een mooie
namiddag.

Nu werk ik in de regio als huisarts waar ik een hart probeer te
hebben voor al mijn patiënten en in het bijzonder voor de meest
kwetsbaren. Mijn engagement op zaterdagnamiddag ligt in dezelfde
lijn.

David

Hallo! Ik ben David. Ik ben 24 jaar oud en volg de
Educatieve Bachelor Secundair onderwijs aan de
Arteveldehogeschool in Gent. In het laatste jaar
van deze opleiding krijgen we de kans om een
keuzestage te doen. Het opnemen van
maatschappelijk engagement voor een bepaalde
doelgroep tijdens de praktijk keuzestage moet de
studenten leren hoe ze kunnen omgaan met een
diverse samenleving. Het andere doel van dit
opleidingsonderdeel is de burgerzin van de
toekomstige leraren aanscherpen. Persoonlijk vind
ik het mooie ervan dat het ook een onmiddellijke
meerwaarde voor de maatschappij oplevert.

Ik zocht daarom bewust naar
een stageplaats die voor mij
relevant was voor de opleiding
die ik volg, maar waarbij ik ook
echt een verschil kan maken. Zo
kwam ik, via een aanbieding op
het stageplatform van mijn
hogeschool, terecht bij de Sint-
Michielsbeweging.

Hier help ik mee in de Vredesklas, waarin we elke
zaterdag kansarme kinderen begeleiden met hun
huiswerk en de Nederlandse taal, samen een
vieruurtje eten en vervolgens met z’n allen een
spel spelen.

Ik vond de uitstap die we onlangs deden met de
Vredesklas naar Jumpsky (een indoor
springkastelenpark) in Gent wel een heel leuke
namiddag. De kinderen waren heel enthousiast en
actief en hadden het duidelijk naar hun zin. Elke
week komt er ook weer de vraag wanneer we
daar nog eens gaan springen.

Wat ik ook altijd fijn vind is dat enkele kinderen
na de viering nog even terugkeren naar het Sint-
Michielshuis tijdens het ontmoetingsmoment en
een croque komen eten.

Het brengt heel veel voldoening wanneer je de
leerstof waar een van de kinderen het moeilijk
mee heeft uiteindelijk hebt kunnen uitleggen
zodat ze het begrijpen. Je merkt dat ze echt iets
bijgeleerd hebben en jouw uitleg en hulp een echt
verschil gemaakt hebben.

Ouders in kwetsbare gezinnen kunnen hun
kinderen soms minder goed begeleiden dan
hoogopgeleide ouders. De schoolse kennis
ontbreekt hen vaak, maar ook het geld om hun
kind naar de logopedie te sturen of bijlessen te
kunnen bekostigen ontbreekt. De Sint-
Michielsbeweging springt regelmatig in om
dergelijke kosten te betalen. Dit is heel
waardevol, want kansarme kinderen hebben
evenveel kwaliteiten als kinderen die wel veel
kansen krijgen.

Daarom denk ik dat deze stage een absolute
meerwaarde kan zijn in de lerarenopleiding.
Leraren kunnen wel degelijk het verschil maken
voor alle leerlingen. Hoe meer leraren er inzicht
hebben in de mechanismen die spelen bij
kansarmoede, hoe meer kinderen daar baat bij
zullen ondervinden. Kansarme kinderen hebben
evenveel in hun mars als kansrijke kinderen. Zij
worden vaak minder goed begeleid in hun
leerproces en bij het maken van schoolse keuzes,
vandaar ook het grote maatschappelijke belang
van initiatieven zoals een huiswerkklas.

De Vredesklas van de Sint-
Michielsbeweging is een mooi
voorbeeld van kleinschalige
initiatieven die wel degelijk het
verschil maken voor een kind.
Ik ben blij deel te kunnen
uitmaken van dit mooie project.
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Dit zegt Jezus als reactie tegen al het gefilosofeer
wanneer men een verlamde man bij Hem brengt
(Lucas 5). Hij wil gewoon iets doen. Hij wil de man
genezing en bevrijding geven. Dit inspireert ons
om jonge mensen de kans te geven om vanuit hun
christen zijn iets te betekenen voor wie in armoede
of een andere nood leeft. Dit groeit uit tot
projecten voor mensen in nood.

Bij dit alles staat eenvoud in denken en doen
centraal. We kunnen niet alle noden van de wereld
oplossen, dat zou hoogmoedig zijn. Wel kunnen
we 'iets' doen en met velen samen kunnen we zelfs
'veel' doen. Op weg naar Kerstmis laten we graag
twee moeders aan het woord die we leerden
kennen als klant en uiteindelijk als vriend.

"Toen ik alleen kwam te staan met mijn kind, had
ik geluk dat ik bij mijn moeder terecht kon. Want
ik had op dat moment geen werk, en zonder werk
kwam ik ook niet op de wachtlijsten voor
kinderopvang. Toen mijn kind naar school mocht
vond ik een job en werkte jarenlang zes dagen op
zeven om na enkele jaren alleen te kunnen gaan
wonen. Het is nooit makkelijk geweest, maar we
redden het! En toen werd ik plots ziek en ben
helaas nooit meer beter geworden. Al onze
dromen vielen daardoor in het water. Ik bleek ook
steeds meer allergieën te ontwikkelen, waardoor
eten én eten kopen plots veel ingewikkelder
werden. En vanzelfsprekend veel duurder.
Toen ik las over het nieuwe initiatief van de Sint-
Michielsbeweging, Potpourri, was ik eerlijk gezegd
ontroerd. Wat een prachtig idee om mensen in hun
waarde te laten door ze gratis te laten winkelen
in een “gewone” winkel! Tot onze vreugde konden
we er even later zelf terecht. Die ondersteuning
helpt ons enorm en brengt mij eerlijk gezegd ook
rust. Wanneer mijn tiener uit bepaalde kleren
gegroeid is, of spullen kan missen, schenken we
die met plezier aan de Sint-Michielsbeweging, om
iets terug te kunnen doen. En om op die manier
ook mensen in gelijkaardige situaties te kunnen
helpen! We hebben weinig sociale contacten, maar
de bezoekjes aan Potpourri zijn telkens weer
oppeppers. Een dergelijk initiatief maakt zo’n
groot verschil!"

"Door jullie steun ben ik gaandeweg mens
geworden. Ik kan nu de kleren dragen waarin ik
me goed voel en gewoon mezelf zijn. Geven is niet
altijd goed. Ik ben zo blij dat jullie de mensen nu
laten kiezen. Toen ik in mijn moeilijkste periode
zat, hadden mijn kinderen een stapel broeken en
heel veel (vaak versleten) speelgoed. Dit was geen
normale situatie. Op de een of andere manier werd
ik bedolven onder de spullen. Begrijp me niet
verkeerd, ik ben enorm dankbaar voor de vele hulp
die ik kreeg. Maar uit ervaring weet ik: laat de
mensen kiezen!"

Er wordt zoveel gepraat, er zijn zoveel
bedenkingen... Christus komt onder ons als er ook
iets gebeurt. Dit mogen wij met velen samen doen.
Hartelijk dank. Zalig Kerstmis!

Tine De Leeuw
Geert Goethals
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Studenten engageren zich

De coronatijd is voor veel mensen een
moeilijke periode. Contacten zijn
beperkt en evenementen worden
afgebouwd. Wanneer we elkaar
ontmoeten, gebeurt dit in kleine kring
en met de nodige afstand. Voor zieken,
mensen met een beperking en
senioren is deze coronatijd nog een
extra uitdaging. Ze wonen vaak alleen
en durven nauwelijks het huis uit,
omdat ze tot een risicogroep behoren.

In Leuven gaan jongeren van de Sint-
Michielsbeweging hen tegemoet.
Dankzij deken Patrick kwamen we in
contact met Samana Leuven. We willen
mee onze schouders zetten onder het
kerstpakkettenproject. In de kerst-
periode rijden studenten twee aan
twee met de bakfiets naar mensen die
alleen wonen in de stad om een
kerstpakket te brengen. Hierbij staat
de ontmoeting centraal, uiteraard op
een coronaveilige manier.

Het is de bedoeling om met deze actie
blijvende vriendschappen te onder-
houden. Ook na de examens, in
februari, willen we regelmatig op
bezoek gaan bij deze mensen.
Met wat koffie, thee en een
versnapering kunnen we stoep-
gesprekjes houden. Met de bakfiets
willen we boodschappen doen voor
mensen die om welke reden dan ook
moeilijk het huis uit kunnen. Zo mogen
we samen eenzaamheid doorbreken en
als jongere genieten van de wijsheid
van senioren, waar we zelf veel uit
kunnen leren.

Ook in Brugge delen we kerst-
pakketten uit aan mensen die het
minder goed hebben.

In Kortrijk brengen we op oudejaar 250
pakketten rond bij mensen die in
eenzaamheid en/of armoede leven.
Naast de vreugde die we brengen,
ontvangen we zelf zoveel terug.
Solidariteit is wederkerig.

Marijse5 december 2021:
Dag van de vrijwilliger!
Dank voor de helpende handen!

"Vanwaar toch al die
bedenkingen?"
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De Sint-Michielsbeweging is actief in Kortrijk, Waregem,
Izegem, Brugge, Oosterzele, Gent en Leuven.

Secretariaat: Heilige Geeststraat 2, 8500 Kortrijk
tel. 056 24 56 30
sintmichielsbeweging@telenet.be
www.sint-michielsbeweging.be

vzw Sint-Michiel (voor jongerenpastoraal)
rekeningnummer BE21 0018 1692 6703

vzw Sint-Michiel Agape (voor mensen in nood)
rekeningnummer BE96 0018 1702 3905

Fiscaal aftrekbare giften (vanaf € 40 op jaarbasis) via
vzw Sober voor Anderen, BE79 7350 2082 0733 (met
vermelding ‘Project 619’).

Acties van scholen, serviceclubs e.a. zijn heel welkom.

Praktische info

SINT-MICHIELSBEWEGING

Project 619

BE79 7350 2082 0733

Gift met fiscaal attest voor onze werking
voor mensen in nood

Een gift met fiscaal attest aan de
vzw Sober voor Anderen

BE79 7350 2082 0733
met vermelding 'Project 619'

is bestemd voor de projecten van de Sint-
Michielsbeweging voor mensen in nood.

Best niet te lang wachten voor de
administratie zodat de giften tijdig verwerkt

kunnen worden voor het attest van 2021.

vzw Sober voor Anderen

Onze werking steunt op giften en die hebben we echt nodig.

We gebruiken deze voor bouwwerken, voeding, uitstappen,
huiswerkbegeleiding, energiekosten e.a.

Hartelijk dank voor uw steun.

Weet je dit?

In Oosterzele brengen mensen producten voor mensen in nood mee
naar de viering... In Waregem en Brugge gebeurt dit ook...

In Izegem wordt er gebeden voor de noden in de wereld en de
intenties van de Sint-Michielsbeweging...


